
WIĘCEJ NA TEMAT SPECJALNEJ SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO 
 

Poświęcenie Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
problemowi HIV/AIDS jest wyraźnym sygnałem, że epidemia naprawdę osiągnęła 
rozmiary kryzysowe, i że wszystkie kraje muszą podjąć wysiłki na rzecz jej 
powstrzymania nie tylko na własnym obszarze, ale również poprzez udzielenie 
długotrwałej pomocy innym krajom, które jej potrzebują. 
 
Oczekuje się, że przedstawiciele rządów przyjmą Deklarację Zobowiązań, w której 
wyszczególnione zostaną dziedziny wymagające natychmiastowej i odpowiedniej 
interwencji. Przewiduje się, że będą nimi: prewencja, dostęp do opieki i leczenia, 
opieka nad dziećmi osieroconymi na skutek AIDS, współpraca sektora publicznego i 
prywatnego, potrzeba wielosektorowej odpowiedzi na zagrożenia związane z 
epidemią i środki niezbędne do walki z kryzysem. 
 
Oczekuje się również, że podczas specjalnej sesji wyznaczone zostaną konkretne 
cele w batalii przeciw AIDS w oparciu o cele sprecyzowane i przyjęte podczas 
poprzednich spotkań na forum Narodów Zjednoczonych, w tym zaaprobowany przez 
150 Głów Państw i Premierów podczas Szczytu Milenijnego we wrześniu 2000 roku 
cel, jakim jest powstrzymanie i zepchnięcie epidemii do defensywy do roku 2015. 
 
Przewodnictwo na szczeblu rządowym musi zostać uzupełnione przewodnictwem 
organizacji obywatelskich oraz sektora prywatnego. Kraje członkowskie Narodów 
Zjednoczonych zgodziły się co do tego, że należy zachęcać „społeczeństwo 
obywatelskie” do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach. Termin 
„społeczeństwo obywatelskie” mieści w sobie organizacje pozarządowe, grupy osób 
żyjących z HIV/AIDS, związki wyznaniowe oraz sektor korporacyjny. Według definicji 
UNAIDS termin ten oznacza: „organizacje komercyjne, jak również organizacje typu 
non-profit, rady zawodowe, instytuty akademickie i inne grupy pozarządowe” 
(stosowany podczas konsultacji dotyczących partnerstwa wieosektorowego 
prowadzonych w 1998 roku pomiędzy UNAIDS i agencjami ds. rozwoju). 
 
Termin „sektor korporacyjny” odnosi się nie tylko do przemysłu farmaceutycznego, 
ale do całego świata biznesu – dużych i małych przedsiębiorstw – szczególnie tych, 
które działają w krajach najpoważniej dotkniętych HIV/AIDS. Biznes ma do odegrania 
ogromna rolę na polu działań prewencyjnych oraz związanych z nimi programów, 
prowadzonych w miejscu pracy, włączając w to udzielanie wsparcia pracownikom 
zakażonym lub dotkniętym HIV. Oprócz uczestniczenia w programach realizowanych 
w obrębie społeczności lokalnych, na terenie których znajdują się przedsiębiorstwa, 
ludzie ze świata biznesu mogą zaangażować się w międzysektorowe partnerstwo, 
wespół z władzami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Światowa Rada 
Biznesu ds. HIV/AIDS (GBC) zaoferowała pomoc w działaniach na rzecz 
zaangażowania świata biznesu i organizacji biznesowych na szczeblu krajowym i 
regionalnym. 
 


